
 

 

Philips
Digitale FM-zender

Voor de iPod

SJM3130
Speel MP3-muziek af via de FM-radio van uw auto
tevens opladen
Luister onderweg via uw FM-radio in de auto naar uw iPod. U hebt nu ook in de auto veilig en 

gemakkelijk de beschikking over uw hele muziekbibliotheek. En dat met een superieure geluidskwaliteit 

en een moeiteloze installatie. Tevens kunt u uw iPod opladen via de 12V-aansluiting.

Geniet van superieur geluid
• FM-tuner voor alle frequenties

Geniet van de eenvoudige bediening
• Handig geheugen voor 3 voorkeuzes
• Plug & Play voor gebruiksgemak

De muziek blijft komen
• Opladen vanaf een 12V-aansluitingspunt



 Geheugen voor 3 voorkeuzes
Stem met één druk op de knop af op een 
voorgeprogrammeerd kanaal voor een 
interferentievrije werking.

FM-tuner voor alle frequenties
Geniet van een superieur geluid met een transmissie 
tussen 88,1 en 107,9. Kies een vrije frequentie voor 
minimale interferentie.

Opladen vanaf een 12V-aansluitingspunt
Een veilige manier voor het opladen en voeden van 
uw iPod vanaf ieder 12V-aansluitingspunt. U kunt 
genieten van een onbeperkte afspeelduur!

Plug & Play
Dankzij Plug & Play kunt u de componenten 
eenvoudig en snel installeren.
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Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32199 4
• Lengte: 10,7 cm
• Breedte: 24,3 cm
• Hoogte: 3,3 cm
• Brutogewicht: 0,120 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg
• Nettogewicht: 0,06 kg

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32199 8
• Hoeveelheid: 4
• Lengte (cm): 25,2 cm
• Breedte (cm): 15 cm

• Hoogte (cm): 12 cm
• Brutogewicht: 0,56 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,08 kg
• Nettogewicht: 0,48 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32199 8
• Hoeveelheid: 24
• Lengte (cm): 26,5 cm
• Breedte (cm): 32 cm
• Hoogte (cm): 39,3 cm
• Brutogewicht: 3,92 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,52 kg
• Nettogewicht: 3,4 kg
•

Specificaties
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